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آیین گرامیداشــت هفتادمین سالگرد روز دانشجو صبح 
چهارشــنبه با حضور سید ابراهیم رئیسی در تاالر فردوسی 

دانشگاه تهران برگزار شد. 
در این مراسم رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید سخن 
دانشجویان را به عنوان آینده سازان این کشور شنید، گفت: 
روز دانشجو نماد دشمن شناسی، دشمن ستیزی، بصیرت و 
احساس مسئولیت از سوی دانشجویان عزیز است. دانشگاه 
اتاق فکر و مرکز مشاوره است؛ من به ارتباط دانشگاه و دولت 
باور دارم و دانشــجویان  باید برای حل مسائل دولت را یاری 
دهند. رئیس شــورای عالی انقــاب فرهنگی گفت: برخی 
توصیه کردند امروز دانشگاه نیایم و یا حداقل دانشگاه تهران 
نیایم؛ ولی من گفتم که دنبال تعطیلی علم و دانشگاه نیستم 
بلکه به دنبال گشــایش هستم. آینده متعلق به شماست و 
دانش آموزان و دانشجویان آینده سازان کشورند و باید سخن 
شــما را شنید. رئیسی خاطر نشــان کرد: امروز دانشگاه به 
دشمن ضربه زده و دشمن می خواهد دانشگاه را از تحصیل 
و علــم آموزی و پیشــرفت علمی بازدارد و دانشــجویان و 
اســاتید دشمن را ناکام گذاشتند. رئیس جمهور با تاکید بر 
اینکه »اعتراضات را باید شــنید و همواره ما برای شنیدن  
حرف های دانشجویان  مصمم هستیم« اظهار داشت: اعتراض 
یا اغتشــاش فرق دارد؛ اعتراض موجب اصاح امور و کمال 

می شود و اغتشاش موجب تخریب و یاس آفرینی است.
وی با یادآوری اینکه »آمریکایی ها دنبال تخریب هستند 
و می خواهند به  جای شــکل گیری ایران قــوی یک ایران 
تخریب شده درســت شــود« تاکید کرد: آنها می خواهند 
اینجا ســوریه و افغانســتان شود ولی اشــتباه محاسباتی 
کردند و مردان و زنان فرهیختــه ایرانی چنین اجازه ای به 
آنها نمی دهند. رئیس شــورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: 
آمریکایی ها فکر می کردند کشــور متوقف می شــود؛ برای 
ارتباط با همســایگان می گفتند تا عضو FATF نشــوید 
اجازه تجارت به شــما نخواهیــم داد، اما در این مدت همه 
دیدید که ارتباط ما با کشــورهای منطقه و زیرساخت های 
تجاری منطقه مانند شانگهای و اوراسیا فعال شد. رئیسی با 

برشمردن دستاوردهای دولت سیزدهم اظهار داشت: امروز 
فروش نفت ما دارد به میزان قبل از تحریم می رسد و صدها 
واحد تولیدی احیا شده است. رشد اقتصادی ۴ درصد بود اما 
در اوایل امسال به ۵ درصد رسید؛ آنها می خواستند به انحای 
مختلف مانند مطالبات اقشار و… ما را متوقف کنند اما به 
لطف خدا متوقف نشدیم. وی ایجاد آشوب برای ایجاد ناامنی 
و تعطیلی دانشــگاه ها و توقف تولید و ناامید کردن مردم را 
هدف دشمنان دانست و خطاب به دانشجویان گفت: در این 
شــرایط فرزندان عزیزم! تمام تاش ما باید بر امیدوار کردم 

هر چه بیشتر مردم باشد.
وی تاکید کرد: نشاط و مشارکت اجتماعی و امید مردم 
در گروه آن است که هر کسی که مشغول خدمت به مردم 
است، دشمن را روز به روز نا امیدتر و مایوس تر کند؛ دیدید 
به خاطر تعارف یک مغازه دار در کردستان چه بر سر او آورند؟ 
چه کسی دیکتاتور اســت؟ دیکتاتور کسی است که مردم 
عزیز ما را تهدید و تحریم می کند و کسی که زندگی مردم را 

به خطر می اندازد اما به دروغ دم از زندگی می زند.
رئیسی خطاب به آمریکایی ها تاکید کرد: ۳۵ هزار معلول 
نتیجه لشکرکشی های شما به افغانستان است ولی با کمال 
تعجب دم از زندگی می زنید. شما می خواهید به مردم ایران 
زندگی بدهید؟! رئیسی خاطر نشان کرد: مشکات اقتصادی 
هست اما آشوب ها ربطی به مشکات اقتصادی ندارد و دلیل 
عدم همراهی مردم و دانشــجوی ما با این آشوب ها هم این 
است که متوجه پشــت پرده این حرکات هستند و آنها را 

ناکام گذاشته و خواهد گذاشت.
رئیس جمهور تاکید کرد: هیچ کــدام از وعده هایمان  را 

فراموش نمی کنیم  و دولت می خواهد صادق الوعد باشد.
رئیسی در ادامه به مشــکات بازار سرمایه اشاره کرد و 
افزود: در دوره گذشــته زندگی ۵۰ میلیون ســهامدار را به 
بورس بازان مرتبط کردند و موجب مشکاتی شدند که امروز 
با آن مواجهیم ؛ در دولت ۵ مرتبه برای اصاح و ساماندهی 
بازار سرمایه بحث و هم اندیشی کردیم و این مساله همچنان 

در دستور کار دولت است. وی با بیان اینکه چندین راهکار 
برای بازار سرمایه ارایه شده است، خاطر نشان کرد: متصل 

کردن سهام خرد به بازار بزرگ در بورس درست نبود.
رئیس جمهــور تاکید کرد: همه نظــرات حتی نظرات 
مخالفان را می شنویم و از نظرات همه استقبال می کنیم، اگر 
کسی مرا هم قبول نداشت، به خاطر کشور و مردم نظرات و 
پیشنهاداتش  برای بهبود امور را به ما منتقل کند.ما نظر را 

بشنویم از بهترین ها انتخاب و عمل کنیم.
رئیس شورای عالی فضای مجازی در ادامه درباره وضعیت 
اینترنت نیز به دانشجویان متذکر شد: درباره اینترنت؛ من در 
انتخابات حرفی زدم که گاهی هم بعضی ها می خواهند آن را 
یادآوری کنند! من خودم یادم هست! هرآنچه را که گفتیم 
به خاطر داریم. ســخن ما این است که اگر دشمن آمد در 
فضا و بستری دشمنی کرد و خواست کشور را به هم بریزد 

شما می گویید به او اجازه بدهیم؟
رئیسی تاکید کرد: محدودیت های ایجاد شده در فضای 
مجازی به دلیل اخال دشــمن و ایجاد ناامنی است که در 
آن ایجاد کرد؛  حتما بدانید با شرایط امن، وضعیت متفاوت 
خواهد بود. وی ادامه داد: به وزیر و مســئول مربوطه گفتم 
برای کســب و کارهــا کاری کنید تا بر بســترهای داخلی 

فعالیت کنند تا بتوانیم فضا را امن کنیم.
رئیس جمهور در ادامه شــرط اصلی دولت را توانمندی 
مدیران برای انجام ماموریت دانست و اظهار داشت: نکته ای 
مطرح کردند دربــاره انتصاب وزیر مریض؛ این وزیر مریض 
نبود، مریض شــد! چــکار کنیم؟ ایشــان در این مدت اگر 
عملکردش را به شــما گزارش دهــد در حوزه های مختلف 
هوایی، ریلی، مســکن و شهرســازی اقدامات بسیار خوبی 
داشته است. در هر صورت به مریضی سختی مبتا شد که 
زمینگیر شد. رئیسی در پاسخ به سوال یک دانشجو درباره 
اســتفاده از سعید جلیلی در دولت گفت: من برای پذیرش 
مسئولیت رسمی هم چند بار پیشنهاد کردم اما نپذیرفتند 
ولی همین اآلن هم که در ســایه هســتند، به دولت کمک  

می کنند.

رئیسی در مراسم روز دانشجو: 

هرچه در انتخابات درباره اینترنت گفتم یادم هست
 اما دشمن ایجاد ناامنی کرده

وزیری که منصوب کردیم مریض نبود، مریض شد! چکار کنیم؟!

محمد اشرفی اصفهانی گفت: دو، سه هفته قبل به عتبات 
عالیات مشرف شدم و توفیق این را داشتم به خدمت آیت اهلل 
سیستانی درست در زمان همین حوادث مشرف شوم. درباره 
این اتفاقات با ایشان صحبت کردم. ایشان نگران کشور ایران 
و حتی مذهب تشــیع بودند و گفتند نمی دانم باید چه کرد 
کــه بتوان این وضعیت را پایان داد. دعا می کنم که خداوند 

هرچه زودتر این داستان را به اتمام برساند.
محمد اشــرفی اصفهانی فعال سیاسی اصاح طلب در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مباحث مطرح شده در دیدار 
برخی از اصاح طلبان با ســران نظام گفت:  در جلســه ای 
که یکشــنبه گذشته با آقای شــمخانی داشتیم تعدادی از 
آقایان را دعوت کرده بودند که من هم حضور داشــتم. اما 
ادامه جلسه قرار شد یکشــنبه هفته آینده ادامه پیدا کند. 
به دلیل اینکه آقایان می خواســتند خیلی از مطالب را ارائه 
بدهند ولی فرصت نشد و به هفته آینده موکول شد. اشرفی 
اصفهانی در پاســخ به این سوال که قرار است در آن جلسه 
چه بحث هایی مطرح شود؟ گفت: این دیدارها باید حداقل 
۲ ماه قبل انجام می شــد پیش از آنکه این اتفاقات رخ دهد 
و تبدیل به چنین فاجعه ای شــود. ما در این مدت از مردم 
و نیروهای امنیتی کشــته دادیم و به شکل بی هدف هر دو 
طرف برخورد کردند که این اتفاقات هیچ یک زیبنده کشور 
و نظام نبود.  آقایان باید یک مقداری با تدبیر و اندیشه جلو 
می رفتند. حاال ادامه بحث این بود که چطور جلو برویم و این 
موضوعات را حل و فصل کنیم که هرکدام از آقایان نظراتی 

داشــتند که مطرح کردند. اشرفی اصفهانی در پاسخ به این 
سوال که در جلسه آینده قرار است چه موضوعاتی را مطرح 
کنید؟ گفت:  البته مســاله به یک بخش خاصه نمی شود. 
عمده ترین مســاله اینکه خواســته های مردم در این مدت 
تلنبار شده و توجه چندانی به خواسته های مردم نشده است. 
اعم از مســائل اقتصادی که در رأس مسائل است. این تورم 
و گرانــی همه را به زانــو درآورده و کارمندی که فاتحه اش 
خوانده اســت.  مسائل دیگر مثل اشتغال جوانان است. این 
بار دیدیم کسانی که به صحنه آمدند سن شان کمتر از ۳۰ 
ســال بود و عموما تحصیل کرده، شاغل و دانشجو هستند 
که امیدشــان به طور کلی قطع شده است. هرکسی تحت 
عنوان رئیس جمهور یا نماینده مجلس با دادن وعده و وعید 
آمدند ولی به وعده هایشان عمل نکردند. مردم از مشکات 
زندگی و معیشتی به ویژه مسکن به تنگ آمده اند جوان ها 
نمی توانند با این وضع برای خودشان زندگی تشکیل دهند.

وی افزود: بنابراین این مســائل باید ریشه یابی و بررسی 
می شد. خود آقای رئیســی چهره ای مقبول است اما دولت 
جناب آقای رئیسی بسیار ضعیف است. در طول انقاب، این 
نظام، دولتی به این ضعیفی به خودش ندیده است. هیچ کدام 
از اینها کارایی چندانی ندارند و نباید ورود می کردند. گاهی 
به کارگیری و استفاده از افراد با تجربه و جوانگرایی درست 
اســت اما وقتی کار به دست اهلش ســپرده نشود و افراد 
باتجربه در حوزه خودش کنار گذاشــته شــوند، روز به روز 
وضعیت مردم بدتر و نابســامانی بیشتر می شود. در هرحال 

مردم امیدشــان کم شــده یا آن را از دست داده اند. اشرفی 
اصفهانی در پاســخ به این ســوال که چقدر این امیدواری 
وجود دارد که توصیه های شــما به ســران نظام به مرحله 
اجرا دربیاید؟ گفت: به نظرم حل این مســائل تنها از کانال 
رهبری ممکن است و ایشان بهتر است ورود پیدا کنند چون 
هر تصمیمی که آقایان، شخصیت ها، افراد و گروه ها بگیرند 
بدون حمایت و نظر مثبت رهبری به جایی نمی رسند. باید 
با ایشان صحبت کنند و از ایشان درخواست کنند که اختیار 
تامی به جمعی بدهند و این افراد به ماجرا ورود کنند وگرنه 
به جایی نمی رسد. وی افزود: ما از این جلسات الی ماشاء اهلل 
داشتیم. از دولت آقای هاشمی، حتی زمانی که خود رهبری 
رئیس جمهــور بودند، دولــت آقای خاتمــی، احمدی نژاد، 
روحانی و حاال آقای رئیســی بوده است. در هر دوره چهار 
ســال اول و سپس چهار ســال دوم تمام شد چیزی از این 
جلســات با ادوار دولت های مختلف درنیامد و تقصیرها به 
گردن راســت و چپ انداخته شد و مصیبت برای مردم به 
وجود آمــد.  به حمداهلل در این دولــت همه از یک جناح 
بوده و اصولگرا هســتند و نباید این مسائل باشد. باید این 
مسائل پخته تر شده و با اختیار تام باشد. اگر آقای شمخانی 
می خواهند به نتیجه ای برســند بــدون حمایت رهبری به 
جایی نمی رســند. از این جلســات در دولت های قبلی هم 
بسیار بوده و جایی نرسیده. باید به خواسته های مردم جامه 
عمل پوشــانده شــود، تا این موضوع جمع شود. این فعال 
سیاسی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید این دیدارها 

با سران نظام ادامه داشته باشد؟ گفت: اگر به پیشنهاد من 
باشــد می گویم این دیدارها باید ادامه داشته باشد.  اما باید 
ضمانت اجرایی هم داشته باشد. نیاییم در جلسات بنشینیم، 
بحث کنیم، صحبت کنیم، بعد هم تمام شود و به هیچ جایی 
نرسیم. این به درد نمی خورد. باید آقایان بنشینند، بررسی 
کنند، به ســران سه قوه منتقل و آنها هم به رهبری انتقال 
دهند و ســپس آن صحبت ها عملی و اجرایی شود تا مردم 

امیدوار شوند اما االن اینطور نیست.
اشرفی اصفهانی گفت:  پیشنهاد من این است که افرادی 
که تحت هر عنوانی دســتگیر و تحت بازداشت هستند به 
آنها سریعا رسیدگی و آزاد شوند. داستان آنهایی که خرابکار 
و وابســته هستند و از خارج از کشــور خط می گیرند جدا 
اســت.  اما توده آنهایی که دستگیر شدند همه  آن ها جوان، 

دانش آموز و دانشجو هستند و احساسی حرف هایی زدند.
وی افزود: االن همه دنیا چشمش به کسانی که بازداشت 
شده اند دوخته شــده است. این افراد باید هرچه زودتر آزاد 
شوند. مقام معظم رهبری بزرگواری کنند، عفو عمومی دهند، 
پیــام دهند و بگویند ولو اینکه به شــخص من جفا، ظلم و 
اهانت شد، اما من گذشــت کردم. به قوه قضائیه بگویند به 
جز کسانی که وابســته به دشمن هستند، بقیه آزاد شوند. 
توده مردم و جوانانی که کف خیابان راه افتادند همه شــان 
جوان های این مملکت هســتند. خیلی ها فریاد می زنند و 
درخواســت آزادی اینها را می کنند، اما از ماها صدایی بلند 

نمی شود که خیلی بد است.

گروه سیاسی: نمایندگان موافق و مخالف 
مهرداد بذرپاش، دیروز در جلســه رای اعتماد 
مجلس نظرات خود را نســبت بــه برنامه های 
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اعام کردند و 
در پایان همانگونه که با توجه به روند گذشــته 
مجلس همســو با دولت پیشــبینی می شــد، 
نمایندگان مجلــس با ۱۸۷ رای موافق،۶۴ رای 
مخالف ، ۷ رای ممتنع، ۵ رای باطله از مجموع 
۲۶۳ رای  به بذرپاش برای حضور در وزارت راه 

و شهرسازی رای اعتماد دادند.
به گفتــه قالیباف، رئیس جمهــور هم قرار 
بود در نیم ساعت پایانی این جلسه در مجلس 
حضــور یابد اما به دلیل حضور در مراســم روز 
دانشــجو در دانشــگاه تهران امکان حضور در 
جلسه بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه 
و شهرسازی را پیدا نکرد. شاید هم به این دلیل 
که تصور می کرد با توجه به رای باالی بذرپاش 

نیازی به حضور در مجلس نیست!
اما نکته مهم در جلسه رای اعتماد، زیر سوال 
رفتن مهمترین وعده دولــت بود؛ وعده ای که 
دولت و وزیر پیشــین راه و شهرسازی روی آن 
تاکید ویژه ای داشتند: ساخت ۴ میلیون مسکن 
در دولت فعلی؛ سالی یک میلیون مسکن! وعده 
ای که مشابه وعده های دولت احمدی نژاد بود و 
از همان ابتدا بسیاری بر عملی نبودن آن تاکید 
می کردند. حتی با گذشــت یک سال از دولت 
رئیسی هم دولت و رســتم قاسمی از این وعده 
کوتاه نیامدند و انتقادها را نپذیرفتند؛ آن هم در 
شــرایطی که اقدامی عملی برای ساخت مسکن 

صورت نگرفته بود.
سیدابراهیم رئیســی پیش از رئیس جمهور 
شــدن گفته بود: »در حوزه مســکن ســاخت 
۴میلیون واحد مسکونی شعار انتخاباتی نیست 

هم نیاز کشور و هم قانون است.«
رئیس جمهور هفتم شهریور ماه امسال هم 
اعام کرد که در وعده ساخت مسکن تجدیدنظر 
نمی کنیم و نخواهیم کرد. زیرا این نیاز کشــور 
است که یک میلیون مســکن در سال ساخته 
شود. رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی 
نیز تیرماه امســال گفته بود: ۴ میلیون مسکن 
را تــا پایان دولت ســیزدهم به مــردم تحویل 

می دهیم. 
او با اشــاره به این که مسکن در کشور یک 

ساله ســاخته نمی شود و معموال ۱.۵ تا ۲ سال 
زمان می برد،  افزود: در زمان حاضر ساخت حدود 
یک میلیون و ۳۰۰ واحد شــروع شده که طی 
چند ماه آینده آنرا به ۲ میلیون واحد می رسانیم.
دو میلیون واحد جدید تا ســقف شهری آن که 
حدود ۱.۵ میلیون واحد کسری در دست اجرا 
داریم که در کمیته -کمیسیون- ماده ۵  شورای 
عالی شهرسازی اســت که در حداکثر تا پایان 
شهریور زمین ۳.۲ میلیون واحد زمین مورد نیاز 
شهری را تحویل می دهیم. وزیر راه و شهرسازی 
گفت: در بحث ثبت نام نهضت ملی مســکن به 
همین ۴ میلیون هم اکتفا نمی کنیم و بر اساس 
دستور رئیس جمهور است باید نیازمندی های 

مردم را تامین کنیم.
رستم قاسمی تا آخرین روزهای وزارت خود 
نیز از این وعده کوتاه نیامد و در آبان ماه امسال 
با بیان اینکه ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار 
سال امکان پذیر است، گفت: طبق برنامه ریزی 
انجام شــده، یک و نیم میلیون واحد اکنون در 
دست اقدام داریم که تا پایان سال به ۲ میلیون 
واحد نیز می رســد. اما حاال فــردی وزیر راه و 
شهرســازی شده که از همین ابتدا معتقد است 
در شرایط کنونی، ساخت ۴ میلیون مسکن در 
سال امکانپذیر نیست و این یعنی اشتباه بودن 
یکــی از مهمترین وعده هــای انتخاباتی دولت 
رئیسی! حتی اگر هم این وعده را اشتباه ندانیم، 
حاال فردی جایگزین رســتم قاسمی شــده که 
اصوال اعتقادی به این طــرح ندارد و آن را غیر 

قابل اجرا می داند.
وزیر پیشــنهادی راه و شهرسازی در جلسه 
رای اعتماد خود درباره ساخت ۴ میلیون مسکن 
گفت: در قانون جهش تولید مســکن ساخت ۴ 
میلیون مســکن  پیش بینی شــده است و این 
در حالی اســت که برای تحقق این موضوع در 
کشــورمان با کمبود مهندس، تکنســین و ... 
مواجه نیستیم اما با این سوال مواجه ایم که چرا 
مسکن ساخته نمی شود. آیا می توان مثل مسکن 
مهر ردیف مشخص برای آن پیش بینی کرد. ۴ 
میلیون مسکن ضرب در ۱۰۰ مترمربع می شود 
۴۰۰ میلیــون مترمربع و اگر میانگین متری ۷ 
میلیون تومان محاســبه شود عددی معادل دو 
هزار و ۸۰۰ همت می شود و این در حالی است 
که بودجه ســال جاری حدود یک هزار و ۵۰۰ 

همت اســت. بنابراین باید پاسخ دهیم مشکل 
کجاســت و وزارت راه چــه کاری برای تأمین 
مالی دو هزار و ۸۰۰ همت باید انجام دهد. حتماً 
نمایندگان در جریان تصویب قانون جهش تولید 

مسکن مفروضات را بررسی کردند.
با این سخنان بذرپاش، دیگر به نظر نمی رسد 
امیدی به ساخت ۴ میلیون مسکن باشد؛ هرچند 
که از همان ابتدا نیز این وعده بزرگف غیر عملی 
به نظر می رسید و مصداق ضرب المثل »سنگ 

بزرگف عامت نزدن است« بود! 
وزیر پیشــنهادی راه و شهرسازی در بخش 
دیگر سخنان خود درباره این موضوع گفت: در 
حوزه مسکن و شهرسازی باید چند اقدام صورت 
بگیرد، بیش از ۲۸۰۰ همت منابع نیاز اســت، 
شما عزیزان بگویید از کجا و با چه روش مسکن 
ســازی قرار اســت کار کنیم، یکی از مشکات 
این اســت که زمین احتکار شــده، دولت ها و 
مجلس های مختلف آمده اند و رفته اند و قیمت 

ملک افزایش یافته است.
وی افــزود: یکی از مواردی که باید برای آن 
چاره اندیشی کنیم، احتکار غیرقابل قبول زمین 
در اطراف شهرهاســت، زمانی که در بسیاری از 
محل ها می توانیم الحاق به شهرها داشته باشیم، 
چــرا اینکار را انجام نمی دهیــم؟ چرا محدوده 
روســتاها را افزایش ندهیم کــه تنها یک عده 
صاحب زمین باشند و قیمت روز به روز افزایش 
پیدا کند و افراد دیگر متضرر شــود؟ این نسخه 
من برای همه بخش ها و شهرها نیست، متوجه 
هســتم که الگوی تهران، کانشهرها و روستاها 
تفاوت دارد. بذرپاش گفت: در حوزه مسکن سه 
عامل زمین، قیمت ســاخت و ارزش افزوده را 
داریم، دولت وظیفه دارد قیمت زمین را حذف 
و یا به صفر برســاند و همچنین ارزش افزوده و 
یا ســود مورد توقع سازنده را صفر کند. قیمت 
ســاخت باید با استفاده از روش واگذاری زمین 
و تحویل زمین رایگان به انبوه ســازان که توان 
هزینه کرد دارند کاهش یابــد و دولت بعداً در 
قالب اوراق و اســناد با آنها تبادل مالی داشــته 
باشــد. وی گفت: روش دیگر بازســازی بافت 
روســتایی و بافت فرسوده شــهری و روستایی 
است؛ شــهرها در اختیار شــهرداری ها بوده و 
می تواند این موضوع را از طریق آســان سازی 
فرآیند مجوز و مکانیزم های تشــویقی مدیریت 

کند. شهرداری ها می توانند به ساخت واحدهای 
مســکونی تعهد شــده در قانون کمک کنند و 
مردم تحت عنوان خودمالکی اقدام به ســاخت 

نمایند.
وزیر پیشــنهادی راه و شهرسازی ادامه داد: 
حــدود ۲۴۰ هزار واحد مســکن مهر داریم که 
باید به اتمام برســانیم، موضوعی که باید برای 
آن فکری کنیم، طرف تقاضا اســت، بخشی از 
منابع ســهم آورده متقاضیان اســت، در حال 
حاضر حدود ۳۰۰ هــزار نفر ثبت نام کرده اند 
و واریز وجه داشــته اند، اکنون در سمت تقاضا 
دچار مشــکل هستیم. زمانی که سهم آورده به 
۴۰۰ میلیون می رســد و قیمت یک واحد ۸۰۰ 
میلیون تومان تمام می شــود، اقشاری که جزو 
دهک های پایین هســتند و باید این واحدها را 
خریــداری کنند، در تامین منابــع اولیه دچار 
مشــکل می شــوند و نمی توانند آورده اولیه را 
تامین کنند. بذرپاش گفت: باید در تامین آورده 
اولیه تجدیدنظر شــود و طرف متقاضی تشویق 
شود، پروژه مسکن در فرمول قبلی نیز می تواند 
بخشی از نیازها را پوشــش دهد، باید ظرفیت 

جذب وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: موضوع بعدی تامین مالی از 
روش های دیگر است، مولدسازی دارایی ها باید 
در اولویت اصلی کاری قرار بگیرد، در قانون نیز 

اوراق بهادارسازی دارایی ها، مولدسازی دارایی ها 
و موارد دیگر آمده اســت، چرا این موارد انجام 
نشده و نمی شود؟ بخشــی از اقداماتی که باید 
برای مولدســازی دارایی ها انجام شــود، در ریز 
برنامه ها آمده اســت، حتما فرصت نشــده این 
موارد را مطالعه کنند، از منتقدان درخواســت 

دارم این موارد را مطالعه نمایند.
بذرپاش در پایان سخنان خود هم گفت: من 
فرزند مجلس هســتم، کمک کنید تا مشکات 
برطرف شود، من یک دوره در مجلس بوده ام و 
اکنون نیز دو سال و نیم است که با رأی اعتماد 
شــما در دیوان محاسبات به شما خدمت کرده 
ام، می دانید و به گواه شما در دیوان محاسبات 
کار شده است، زحماتی که همکاران فرهیخته 
من در دیوان محاسبات انجام داده اند، جا ندارد 
که به آنها بگوییم اشتباهات فاحش، چه کسی 
این موضوع را بررسی کرده؟! مگر کشور دستگاه 
نظارتی، نهــاد امنیتی، کمیســیون اصل ۹۰، 
مجلس و کمیسیون های تخصصی ندارد؟ اینکه 
خودمان حکم صادر کنیم و ترویج کنیم و حتی 
حاضر نباشــم ۵ دقیقه مباحث را گوش کنم و 
تنها در رســانه ها موضع بگیــرم، انقابی گری 
است؟ آیا من موضع گیری نداشته ام؟ شما که 
در سایت ها ســیر می کنید، نگاه می کردید. آیا 

تنها توئیت زدن انقابی گری است؟

روایت اشرفی اصفهانی از نگرانی آیت اهلل سیستانی پیرامون حوادث اخیر ایران

بذرپاش، بودجه ساخت چهار میلیون مسکن را معادل بودجه دو سال کشور دانست

متولی جدید ساخت مسکن اعتقادی به وعده دولت ندارد!

رئیس کل دادگستری استان فارس:
دو پزشک لیال حسین زاده را معاینه کرده اند

رئیس کل دادگســتری استان فارس از معاینه لیا حسین زاده زندانی زندان 
عادل آباد شیراز توسط ۲ پزشک عمومی و متخصص در ۲ روز اخیر خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت االســام ســید کاظم موســوی با بیــان اینکه همه 
مددجویــان زندان ها طبق مقررات و برنامه زمان بندی مورد معاینه دوره ای قرار 
می گیرند، گفت: ایــن مددجو نیز با توجه به اظهارات اولیه خود در بدو ورود به 
زندان مبنی بر داشــتن بیماری و مصرف دارو، به صورت ویژه تحت نظر پزشک 
داخلی زندان بوده و همه داروهای وی تهیه و تحویل شــده است. طی روزهای 
اخیر جریان رسانه ای وابسته به رسانه های معاند به نقل از خانواده لیا حسین زاده 
از وضعیت بد ســامت بینایی و چشم حســین زاده خبر داده بودند که موضوع 
بافاصله از سوی دستگاه قضایی استان مورد بررسی قرار گرفته و پس از دریافت 
گزارش معاینات دوره ای این مددجو توســط مقام قضایی که حکایت از سامت 
عمومی وی داشــت، اما باز هم با دستور این مرجع مجوز اعزام حسین زاده برای 
معاینه چشم پزشکی صادر شــده است. در همین رابطه رئیس کل دادگستری 
اســتان فارس گفت: متأســفانه این مددجو علی رغم صدور مجوز قضایی جهت 
اعزام به چشم پزشکی از همکاری سرباز زده است. رئیس کل دادگستری استان 
با اشاره به اینکه روز گذشته پزشک متخصص داخلی جهت معاینه وی به زندان 
اعزام شــد، گفت: در اظهار نظر پزشک اعزامی صراحتاً عنوان شده است که »وی 
در حال حاضر مشکل حاد گوارشی ندارد«. حجت االسام و المسلمین موسوی 
تصریح کرد: در نظریه این پزشک بر انجام آزمایشات تخصصی و همچنین ویزیت 
نامبرده توســط چشم پزشک تأکید شده اســت که در صورت همکاری مددجو 
زمینه انجام این موارد بافاصله فراهم خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان 
فارس در پایان تاکید کرد وضعیت عمومی این زندانی خوب بوده و مشکل حادی 

وجود ندارد.

خلجی رسما رئیس شورای اطالع رسانی دولت شد 
آیین تکریم و معارفه رئیس 
دولت  اطاع رســانی  شــورای 
ریاســت  کوثر  ســاختمان  در 
جمهوری برگزار شد. به گزارش 
ایســنا، در این مراســم که با 
حضور غامحســین اسماعیلی 
رئیس جمهوری،  دفتــر  رئیس 
جهرمی سخنگوی  بهادری  علی 

دولت، سپهر خلجی رئیس جدید شورای اطاع رسانی دولت، مهدی عرفاتی دبیر 
شورای اطاع رسانی دولت، ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلی و جمعی از مدیر مســئوالن رسانه ها و مدیران روابط عمومی دستگاه های 
دولتی برگزار شــد، سپهر خلجی جایگزین علی بهادری جهرمی به عنوان رئیس 
جدید شــورای اطاع رســانی دولت معرفی شــد. در این مراسم، غامحسین 
اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهوری و سپهر خلجی رئیس شورای اطاع رسانی 

دولت و علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز سخنرانی کردند.

جنتی: 
دشمن به دنبال 

تغییر اولویت های جریان دانشجویی است
دبیر شــورای نگهبان با بیان اینکه دشمن به دنبال تغییر اولویت های جریان 
دانشجویی است، گفت: جامعه دانشجویی با تداوم حضور مومنانه و حفظ روحیات 
انقابــی آرمان خواهی را در فضای جامعه حاکــم کنند. به گزارش ایرنا،  احمد 
جنتــی صبح دیروز افزود: جایگاه مهم دانشــگاهیان نزد مردم و نقش مهمی که 
دانشــجویان در پیشرفت کشــور ایفا کرده، باعث نگرانی دشمنان شده و آنها را 
واداشته تا برای تغییر اولویت های جریان دانشجویی و انحراف دانشگاه و دانشجو 
از مسیر خدمت به جامعه، برنامه ریزی کنند. جنتی با بیان اینکه دانشجویان ما 
باید قدر خود را بدانند و نگذارند بدخواهان مردم ایران به جامعه دانشگاهی چشم 
طمع بدوزند، خاطرنشان کرد: بررسی تاریخ معاصر نشان می دهد دانشجویان هر 
زمان نیاز بوده در کنار مردم قرار گرفته اند. وی ادامه داد: صحنه هایی مانند مبارزه 
با حکومت طاغوت و دفاع مقدس هشت ساله تا حضور موفق در جنگ با بانیان 
تحریم های ظالمانه و همه جانبه با جهاد علمی، جهاد خودکفایی، جهاد سازندگی 
همگی نشان می دهد که دانشجویان در کنار مردم بوده اند البته در سال های اخیر 
نیز حضور پرتاش دانشــجویان در قالب اردوهای جهادی در مناطق محروم را 

شاهد بوده ایم.

خزعلی خبر داد
رایزنی با رئیس قوه قضائیه

 برای آزادی زنان کم تقصیر، بیمار و دارای فرزند
انسیه خزعلی درباره دیدارش با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و 
این که چقدر این دیدارها می تواند رافع مشکات کشور باشد، گفت: در هر حال 
گفت وگو خوب است. اینکه اعضای احزاب، گروه ها، سمن ها یا کسانی که به عنوان 
شخص حقیقی فعالیت هایی می کنند و نظرات و دیدگاه های متفاوتی دارند، دور 
هم جمع شــوند و حرف های همدیگر را بشنوند، خیلی خوب است. به گزارش 
ایلنا، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: وقتی دیدگاه ها نزدیک تر 
شوند، از تندروی ها و کندروی ها جلوگیری می شود. نشست با دبیر شورای عالی 

امنیت ملی نشست خوبی برای تعدیل دیدگاه ها و رفع برخی ابهامات بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا درباره زندانیان و بازداشت شدگان حوادث اخیر 
هم صحبت شده است، گفت: به طور  خاص در آن جلسه درباره زندانیان صحبتی 
نکردم، اما روز دوشــنبه بازدیدی از یکی از زندان ها داشتم، صحبت های شان را 
شنیدم و با حجت االسام محسنی اژه ای هم در مورد شرایط آنها صحبت کردم 
و در پی آن هستیم اسباب آزادی افرادی که فرزند دارند یا تقصیر کمتری دارند 
و یا مشــکات و بیماری دارند فراهم شود. معاون رئیس جمهور بیان کرد: از کل 

تعداد بازداشتی های اغتشاشات  اخیر؛ ۱۰ درصد زنان هستند.
وی همچنین در مورد شرایط نگهداری زندانیان گفت: شرایط مناسبی از نظر 
معیشت و بهداشت برای زندانیان فراهم شده بود و چیزی شبیه خوابگاه برخی از 
دانشگاه های کشور را شاهد بودم. همچنین برای بازداشت شدگان از صبح تا غروب 
امکان هواخوری و استفاده از محیط باز فراهم بود. عاوه بر همه این ها نامه ها و 
درخواست هایشــان دریافت شد و برخی که خواهان  آزادی با وثیقه یا به صورت 

مشروط بودند، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

معاون اول قوه قضائیه:
دیوان عدالت زمانی موفق است که اثبات کند 

پشتیبان مردم است
حجــت االســام محمد مصــدق در همایش چهلمین ســالروز تاســیس 
دیــوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالــت اداری جزو افتخارات نظام جمهوری 
اسامی است. وی افزود: از حدود ۲۰۰ سال پیش اراده مردم در اداره امور کشور، 
جایگزین فرامین خودکامگان شده است. قانون اساسی برای کشورها نوشته شده 
و در قوانین اساسی همه کشورها سه اصل مهم پیش بینی شده اعم از به رسمیت 
شناخته شــدن حق حاکمیت مردم و تفکیک اصل قوا و نظارت بر اعمال قوای 
حاکم بر کشــور است. مصدق در ادامه گفت: ســوال می شود که چگونه باید بر 
اعمال قوای حاکم بر کشورها نظارت شود؟ پاسخ این است: افتخار نظام جمهوری 
اسامی برای این است که نهادی مســتقل مثل دیوان عدالت اداری از ۴۰ سال 

پیش بنا کرده است زیرا در بسیاری از کشورها این نهاد را نداریم. 
فلســفه وجودی دیوان عدالت آن است که به مردم بگوید من پشتیبان شما 
هستم و نمی گذارم  ماموران دولتی احیانا به شما  تعدی کنند. در طول این ۴۰ 
سال کارهای خوبی انجام شده و هر روز بهتر از قبل می شود. دیوان عدالت زمانی 
موفق اســت که اثبات کند که پشتیبان مردم در برابر تعدی برخی از ماموران و 
وزارت خانه ها است. معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: دیوان عدالت باید فعال 
باشد نه منفعل. یعنی مسئوالن دیوان عدالت نباید منتظر این باشند که کارشان 
صرفا رسیدگی پرونده باشد بلکه باید به صورت فعال از ورود پرونده ها به دیوان 

عدالت پیشگیری کنند.
 وی تصریح کرد: مساله شناسی و اولویت بندی موضوعات قابل طرح در دیوان 
و  تنقیح ارای هیات عمومی نیز مهم است. ما صدها نامه به وزرا نوشتیم در رابطه 
با اینکه چرا رای هیات عمومی دیوان عدالت که صادر می شــود ولی بخشــنامه 
خاف آن اباغ  می کنید؟ آنها گفتند ما نمی دانستیم  چنین رایی وجود دارد لذا 
الزم است که آرا تنقیح شود و به صورت دفترچه ای در آید،  بویژه بعد از اینکه 

دولت ها عوض می شوند.

اخبار کوتاه


